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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE

č. 2/2017
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej podľa § 6 ods. 1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zariadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdušia a zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení:

§1
Účel nariadenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie (d'alej len „nariadenie") upravuje v súlade s § 6 ods. 4
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a
doplnkov otázku ochrany ovzdušia pred vnášaním znečistených látok ľudskou činnosťou na
území obce Podhájska , určenia výšky poplatkov z a znečistenie ovzdušia a podľa § 6 ods. 5
uvedeného zákona vyčlenenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, za ktoré obec poplatok
nebude vyrubovať a vyčlenenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, na ktorých
prevádzkovateľov sa nevzťahujú povinnosti uvedené v ods. 4 § 6 uvedeného zákona.

§2
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Obec v súlade s § 6 odst. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch znečisťovanie ovzdušia

v znení neskorších predpisov týmto vyčleňuje malé zdroje znečistenia ovzdušia , za ktoré sa
poplatok nebude vyrubovať.
2. Ďalej v súlade s § 6 odst. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch znečisťovanie ovzdušia

v znení neskorších predpisov týmto vyčleňuje malé zdroje znečistenia ovzdušia na
prevádzkovateľov, ktorých sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 6 ods. 4
uvedeného zákona.

§3
Výška poplatku
1. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje za obdobie l roka.
2. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja na spaľovanie palív s tepelným príkonom
nižším ako 0,3 MW bude 33,-€ , ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil :
a) do 0,4 t hnedého uhlia,
b) do 0,6 t čierneho uhlia , koksu, ťažkého vykurovacieho oleja,
c) do 1,00 t. ľahkého vykurovacieho oleja,

d) do 2,5 t nafty,
e) do 20 000 m3 zemného plynu.
3. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 33,- € a podiel skutočnej spotreby V
4. Výška poplatku prevádzkovateľom malých zdrojov neuvedených v ods. 2 sa vyrubuje za
obdobie uplynulého kalendárneho roka paušálnou sumou od 33,- € do 600,- € úmerne podľa
množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo spotreby množstva látky,
z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
§4
Spôsob platenia poplatku
1. Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá
rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečistenie
ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa
poplatkovej povinnosti.
2. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výške
poplatku za znečistenie ovzdušia.

§5
Spoločné ustanovenia
1. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného
podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom
znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za týmto účelom oznámi zánik
malého zdroja do 15 dní obci, vrátane údajov podľa prílohy tohto nariadenia.
2. Poplatky a pokuty sú príjmom obce.

§6
Účinnosť
1. Toto nariadenie bolo schválené OZ , ktoré sa konalo dňa 12.12.2017 uznesením OZ č.
2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2008 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č.
56/VI/2007 dňa 13.12.2007.

Ing. Vladimír Bakoš
starosta obce

